
REGULAMENTO E PROGRAMAÇÃO COMPLETA
SAUÍPE - XCS

 

Este Regulamento poderá sofrer alterações até a data de sua publicação impressa antes da prova. Em caso 
de dúvida, prevalece a edição impressa e disponível na secretaria antes das etapas do evento que incluem as 

decisões do Congresso Técnico realizado no dia anterior ao início da prova

1. CALENDÁRIO
· 5» Etapa: 4 e 6 de Outubro – Mata de São João - Costa do Sauípe – BA

2. RANKING INTERNACIONAL, BRASILEIRO E CAMPEONATO ESTADUAL
· A etapa da CIMTB faz parte do Calendário Internacional da UCI (Super Elite Masculino e Elite Feminino) e 

Ranking Brasileiro (todas as categorias). Mais detalhes sobre a pontuação, solicite às entidades oficiais 
CBC (Confederação Brasileira de Ciclismo), FMC (Federação Mineira de Ciclismo) e FBC (Federação 
Baiana de Ciclismo).

3. EXAME ANTI-DOPING
· Exames anti-doping serão realizados para os atletas das categorias Elite Masculino, Elite Feminino, e  

Júnior, a escolha do comissário, em qualquer uma das etapas da CIMTB.



4. PROVA XCS CATEGORIAS SUPER ELITE (ELITE + SUB23) E ELITE FEMININA
· A prova XCS será disputada em 3 dias de competição, sendo que a classificação final será através da 

somatória dos tempos, de cada atleta, nos 3 dias de prova. Será campeão o atleta que tiver o menor 
tempo acumulado nos 3 (três) dias da competição.

· Importante: o atleta que não completar um dos estágios da competição (qualquer que seja o motivo) será 
desclassificado e não poderá continuar na competir nos dias seguintes.

· Dia 1 / Sexta-feira: a prova de sexta será no formato XCT (contra relógio) onde os atletas largarão 
individualmente. A ordem de largada será o mesmo ranking da UCI atualizado (o atleta com maior 
pontuação no ranking será o primeiro a largar).

· Dia 2 / Sábado: a prova de sábado será no formato XCC (short track)
· Todas as baterias terão 25 minutos mais 2 voltas numa pista com distância entre 1 e 2 km. 
· A categoria Feminina terá apenas a bateria final. 
· A categoria Masculina (Super Elite) taeá baterias eliminatórias e a bateria final.
· As baterias eliminatórias poderão ter até 30 atletas e o critério de montagem das baterias será o tempo de 

cada atleta no XCT de sexta-feira. 
· A bateria final terá no máximo 21 atletas 
· Em todas as baterias do XCC os atletas que forem alcançados pelos líderes no meio da prova serão 

retirados.
· O tempo do XCC considerado para a Classificação Final será a da prova final na Masculina e Feminina.
· Na bateria final, o tempo dos atletas alcançados pelo líder da prova será igual ao tempo do último atleta 

na mesma volta do líder mais 30 segundos de penalização por posição.
· O tempo dos atletas que não foram para a final será o mesmo do maior tempo da bateria final (com os 

acréscimos de penalização) mais 30 segundos de penalização por posição iniciando pelo primeiro atleta a 
não entrar na bateria final.

· Dia 3 / Domingo: a prova será no formato XCM (maratona) onde os atletas darão 3 voltas no circuito de, 
aproximadamente, 24 km. O critério de alinhamento será o tempo acumulado no XCT de sexta-feira e 
XCC de sábado.  



5. CATEGORIAS, RANKING, FAIXAS ETÁRIAS - Só é permitido ao atleta correr uma categoria por etapa.
COPA INTERNACIONAL MTB
CATEGORIAS RANKINGRANKING FAIXA ETÁRIA
SUPER ELITE MASCULINA
              ELITE (só correm filiados) UCI - CBCUCI - CBC Filiados Elite
              SUB 23 (só correm filiados) UCI - CBCUCI - CBC 1994 A 1991
ELITE FEMININA (só correm filiados) UCI - CBCUCI - CBC Filiadas Elite
JÚNIOR (só correm filiados) CBCCBC 1996 a 1995
Sub 15 (CBC: infanto-juvenil) CBCCBC 2001 a 1999
Sub 17 (CBC: Juvenil) CBCCBC 1998 a 1997
Sub 30 (CBC: 23 a 29 anos) CBCCBC 1990 a 1984
Sub 35 (CBC: Master 30 a 34) CBCCBC  1983 a 1979
Sub 40 (CBC: Master 35 a 39) CBCCBC  1978 a 1974
Sub 45 (CBC: Master 40 a 44) CBCCBC  1973 a 1969
Sub 50 (CBC: Master 45 a 49) CBCCBC 1968 a 1964
Sub 55 (CBC: Master 50 a 54) CBCCBC 1963 a 1959
Sub 60 (CBC: Master 55 a 59) CBCCBC 1958 e 1954
Over 60 (CBC: VETERANO) CBCCBC 1953 e anos anteriores
Pára-desportista (PNE) -- idade livre
COPA DE AMADORESCOPA DE AMADORES
CATEGORIASCATEGORIAS FAIXA ETÁRIAFAIXA ETÁRIAFAIXA ETÁRIA
MIRIM (VAGAS LIMITADAS)MIRIM (VAGAS LIMITADAS) 2002 e anos posteriores2002 e anos posteriores2002 e anos posteriores
EXPERT (união Sub23 + Júnior)EXPERT (união Sub23 + Júnior)  1996 a 1991 1996 a 1991 1996 a 1991
CADETE (união Sub35 + Sub30)CADETE (união Sub35 + Sub30)  1990 a 1979 1990 a 1979 1990 a 1979
VETERANO (união Sub40 até Over60)VETERANO (união Sub40 até Over60)  1978 e anos anteriores  1978 e anos anteriores  1978 e anos anteriores 
FEMININA SUB 23FEMININA SUB 23 1991 a 20011991 a 20011991 a 2001
FEMININA SUB 40FEMININA SUB 40 1990 a 19741990 a 19741990 a 1974
FEMININA OVER 40FEMININA OVER 40 1973 e anos anteriores1973 e anos anteriores1973 e anos anteriores
SEGURANÇA PÚBLICA (Militares, Polícia Civil, Guarda Municipal)SEGURANÇA PÚBLICA (Militares, Polícia Civil, Guarda Municipal) Qualquer idade. Apresentar documento.Qualquer idade. Apresentar documento.Qualquer idade. Apresentar documento.
CATEGORIAS DUPLAS (CONGONHAS E COSTA DO SAUIPE)CATEGORIAS DUPLAS (CONGONHAS E COSTA DO SAUIPE)
DUPLA MISTA (homem/mulher)DUPLA MISTA (homem/mulher) AbertaAbertaAberta
DUPLA SUB 60DUPLA SUB 60 soma idades igual ou menor de 60 anossoma idades igual ou menor de 60 anossoma idades igual ou menor de 60 anos
DUPLA SUB 70DUPLA SUB 70 soma idades igual e estiver entre 61 e 

70 anos
soma idades igual e estiver entre 61 e 

70 anos
soma idades igual e estiver entre 61 e 

70 anos
DUPLA SUB 80DUPLA SUB 80 soma idades igual e estiver entre 71 e 

80 anos
soma idades igual e estiver entre 71 e 

80 anos
soma idades igual e estiver entre 71 e 

80 anos
DUPLA OVER 81DUPLA OVER 81 soma idades igual ou acima de 81 anossoma idades igual ou acima de 81 anossoma idades igual ou acima de 81 anos



6. NÚMERO DE VOLTAS ETAPA DO SAUÍPE (DOMINGO PARA TODAS AS CATEGORIAS)
O numero de voltas abaixo poderá ser alterado pelo comissário e diretor de prova até o congresso técnico. 
Cada volta da pista tem, aproximadamente, 23 km.

COPA INTERNACIONAL MTB  NÚMERO VOLTAS 
SuperElite (Elite + Sub23)* e Elite Feminina 3

Júnior / Sub30 / Sub35 / Sub40 / Sub45 / Sub50 3
Sub17 / Sub 55 / Sub60 / Over 60 2
Sub15 / Para-desportista (PNE) 1

COPA DE AMADORES  NÚMERO VOLTAS 
EXPERT / CADETE 2

VETERANO / SEGURANÇA PÚBLICA / 
FEMININAS (Sub40, Over40) 2

FEMININA Sub23 1

MIRIM (pista especial) 1*

7. TEMPO DE PROVA PARA A MARATONA DE DOMINGO – SAUIPE
· A prova terá tempo limite de 3h30 horas após o horário de largada na linha de chegada. Todos os atletas 

que chegarem a partir deste horário não poderão seguir adiante na pista abrindo uma nova volta. 
· Teremos veículos recolhendo os atletas após p término da prova no percurso. Estes atletas serão 

obrigados a abandonar a prova. Caso o atleta se recuse a abandonar a prova a organização não se 
responsabilizará por qualquer acidente, furtos, roubos, entre outros sinistros, pois toda a estrutura de 
atendimento médico, equipes de resgate, seguranças e fiscais estarão desmobilizados da prova após o 
tempo limite e, desta forma, o atleta assumirá todos os riscos na condução da sua bicicleta.

8. CAMISA DE LÍDER
Atletas líderes da CIMTB e Copa de Amadores são obrigados a usar a camisa de líder fornecida pela 
Organização durante a prova e no pódio (o atleta deverá vestir a camisa no pódio após a apresentação de 
todos). O atleta poderá aplicar logomarcas dos seus patrocinadores SOMENTE no espaço em branco 
disponível na frente camisa. Caso o atleta aplique qualquer identidade visual que interfira nos logotipos dos 
patrocinadores do evento a organização não permitirá que a camisa seja usada na prova. O atleta líder que 
não estiver usando a camisa de líder na prova e/ou na premiação no pódio será desclassificado.



9. INSCRIÇÕES www.cimtb.com.br - PREÇOS E PRAZOS (fique atento aos prazos das inscrições):
PASSO A PASSO: 
1) Se o atleta já correu nos anos anteriores basta digitar o CPF que os dados pessoais já estarão digitados. 
Confira se os dados estão corretos, principalmente data de nascimento, (informe se é filiado ou não) e 
“confirme”. Depois é só escolher a categoria e “confirmar”. 
2) Depois vem a ficha médica. Preencha a sua equipe (se tiver) e clique em todas as respostas. Para finalizar 
coloque o telefone e contato para casos de emergência e “confirme”. 
3) O próximo passo é a impressão da ficha de inscrição e do boleto bancário. Assine sua ficha de inscrição 
impressa e efetue o pagamento do boleto bancário até a data de vencimento.
IMPORTANTE 1: O atleta que efetuar o pagamento em uma das lojas credenciadas terá desconto especial de 
R$ 5,00 (exceto categorias Mirim, Over 60, PNE e Sprint Eliminator que possuem preços especiais). 
  5a etapa no Sauipe, BA:

o até 22 DE SETEMBRO (domingo, 15 dias antes da prova): 
o Copa Internacional de MTB - Elite Masculina, Sub23 e Elite Feminina (3 dias de prova): 

para quem estiver hospedado na Costa do Sauípe R$ 180,00. Para o atleta que não ficar 
hospedado na Costa do Sauipe R$ 475,00 incluindo a inscrição e Day Use com café da 
manha, almoço e café a tarde nos três dias de competição.

o Copa Internacional de MTB - Todas as outras categorias: para quem estiver hospedado 
na Costa do Sauípe R$ 100,00. Para o atleta que não ficar hospedado na Costa do Sauipe R
$ 165,00 incluindo a inscrição e Day Use com café da manha, almoço e café a tarde domingo

o Copa de Amadores: para quem estiver hospedado na Costa do Sauípe R$ 65,00. Para o 
atleta que não ficar hospedado na Costa do Sauipe R$ 130,00 incluindo a inscrição e Day 
Use com café da manha, almoço e café a tarde domingo. 

o até 29 DE SETEMBRO (domingo anterior à prova) se houver vaga: 
o Copa Internacional de MTB - Elite Masculina, Sub23 e Elite Feminina (3 dias de prova): 

para quem estiver hospedado na Costa do Sauípe R$ 360,00. Para o atleta que não ficar 
hospedado na Costa do Sauipe R$ 655,00 incluindo a inscrição e Day Use com café da 
manha, almoço e café a tarde nos três dias de competição.

o Copa Internacional de MTB - Todas as outras categorias: para quem estiver hospedado 
na Costa do Sauípe R$ 200,00. Para o atleta que não ficar hospedado na Costa do Sauipe R
$ 265,00 incluindo a inscrição e Day Use com café da manha, almoço e café a tarde domingo

o Copa de Amadores: para quem estiver hospedado na Costa do Sauípe R$ 130,00. Para o 
atleta que não ficar hospedado na Costa do Sauipe R$ 195,00 incluindo a inscrição e Day 
Use com café da manha, almoço e café a tarde domingo

http://www.cimtb.com.br
http://www.cimtb.com.br


IMPORTANTE NA ETAPA DO SAUÍPE: 
a) o atleta que quiser treinar sexta e sábado (curtir a praia e acompanhar as provas da Elite) pagará um Day 

Use especial de R$ 65,00 incluindo café da manhã, almoço e lanche a tarde. 
b) cada atleta pode levar um acompanhante pagando R$ 65,00 o Day Use e isso deverá ser adquirido no 

momento da inscrição.
c) as demais pessoas pagarão R$ 100,00 o Day Use com café da manha, almoço e café a tarde incluído ou R

$ 170,00 o Day Use All Inclusive (alimentação e bebidas) no resort.

10. INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE INSCRIÇÕES

· IMPORTANTE 1: Nas categorias Elite Masculina, Sub23, Elite Feminina e Júnior da CIMTB só correm 
filiados. Nas demais categorias da CIMTB e Copa de Amadores não será exigido filiação.
· ATENÇÃO: Se o atleta inscrito em uma destas categorias não apresentar a carteirinha da CBC (ou 

carta comprovando a filiação) no momento da confirmação da inscrição ele será transferido para uma 
categoria correspondente a sua idade na Copa de Amadores. Evite problemas entrando em contato 
com a CBC e/ou a Federação Estadual com antecedência. 

· IMPORTANTE 2: preencham a ficha no site com os dados corretos (obrigatório o fornecimento do CPF) e 
que tenham atenção ao preencher e responder a FICHA MÉDICA. O atleta menor de idade deve colocar 
os dados do responsável legal (CPF e carteira de identidade) e o mesmo deve assinar a ficha de 
inscrição.

· IMPORTANTE 3: Não faremos inscrições DEPOIS DOS PRAZOS DE INSCRIÇÃO.
· IMPORTANTE 4: A inscrição é pessoal e não poderá ser transferida a terceiros e/ou devolvida em 

nenhuma hipótese (não poderá ser usada de crédito em etapas seguintes).

11. CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
- Todos os atletas são obrigados a levar 2 (DOIS) quilos de alimento não perecível na confirmação da 

inscrição (este alimento faz parte da inscrição);
- todos os atletas devem levar o documento original ou cópia autenticada na confirmação da inscrição 

junto com a ficha de inscrição assinada e o comprovante de pagamento. O atleta que não apresentar 
o documento não corre. Menores de 18 anos devem levar, também, o documento original ou cópia 
autenticada do responsavel legal;

· o atleta da categoria que é exigido a filiação deve, obrigatoriamente, apresentar a carteirinha da CBC ou 
algum documento que comprove sua filiação.



12. CAMPEÕES COPA DE AMADORES - 2009, 2010, 2011 e 2012
Os 3 (três) primeiros colocados de 2009, 2010, 2011 e 2012 das categorias masculinas Expert, Cadete e 
Veterano são obrigados a participar da CIMTB. 

Se estes atletas relacionados abaixo fizerem a inscrição na Copa de Amadores serão desclassificados exceto 
nas categorias SEGURANÇA PÚBLICA e DUPLAS (que acontece na última etapa) onde qualquer atleta pode 
participar livremente.

· 2012: Geison Rabelo de Souza, Simão Josimar de Oliveira, Leandro Anisio da Cruz, Guilherme de Souza 
Damião, Magno Damasceno de Melo, Rodrigo Camargos Silva Santos, Anderson Tavares Nunes Poia, 
José Gonçalves dos Santos, Wladimir Ferreira da Costa

· 2011: Edmilson Silva Dias, Renato Cavalcanti de Sousa, Paulo Ricardo Ferreira Borges, Erasmo Alves da 
Costa, Kilder de Melo Silva, Diogo Marques da Silva, Gilmar Lopes de Araújo Virgulino, Gleison 
Gonçalves de Souza, José Eudoxio Olímpio

· 2010: Júlio Cesar da Silva, Tiago Medeiros de Carvalho, Marcio Martins Neves, Thiago Henrique Caetano, 
Guilherme Gotardelo Muller, Leandro Donizete dos Santos, Antônio Marcos Viana, Valdete Socorro da 
Silva, Edivard Santana Ribas

· 2009: Ed Carlos Guedes Nogueira, Ricardo dos Santos, Elton Ferreira Nogueira (Veinho), Caio Melo e 
Silva Paixão, Cesar Augusto Oliveira Souza, Jensen de Souza Mariano, Marcio Marques Gouveia, 
Luciano da Silva Lopes, Jose Alexandre Carvalho Alves

13. USO PLACA DE BIKE “TEAM” 
 
Os treinadores das equipes poderão pedir uma placa de TEAM para colocar na bike e ter acesso a pista no 
sábado, dia do treino livre. Esta placa deve ser retirada e devolvida na secretaria. Para pegar a placa, o 
treinador ou chefe de equipe deve deixar um documento para pega-lo de volta quando efetuar a devolução. 
Para treinar na pista o treinador deve usar a placa na bike e estar com uniforme da equipe. 

14. SEGURO ATLETAS 
· A Organização da Prova possui um seguro individual para cada atleta. A cobertura individual são: Morte 

Acidental e Invalidez por Acidente no valor de R$ 30.000,00 e Despesas Médico Hospitalares no valor de 
R$ 1.000,00.



15. PROGRAMAÇÃO DA GRANDE FINAL NA COSTA DO SAUIPE 
Quinta:
· a partir das 14h00 - confirmação das inscrições (entrega 2 kg de alimento obrigatório – exceto fubá e 

sal), entrega de numerais, lacre da bicicleta e credenciamento de apoio dos atletas/equipes
· 18h00 – Início do Congresso Técnico com atletas (Super Elite e Elite Feminina) e equipes
Sexta:
· das 7h30 às 12h00 - secretaria aberta
· a partir das 8h00 – largada contra relógio (XCT) Super Elite e Elite Feminina
Sábado:
· das 7h30 às 17h30 - secretaria aberta
· a partir das 8h00 – início das eliminatórias do Short Track da Super Elite e Elite Feminina
· 10h00 - finais Short Track (XCC) 
· treino oficial das 11h00 às 16h30
Domingo:
· das 7h00 às 14h00: secretaria aberta
· 7h30 - Término confirmação e alinhamento dos atletas utilizando o ranking da CIMTB (15 primeiros)
· 8h00 – Largada Maratona (XCM) - todas as categorias com intervalos
· 12h30 – Premiação da etapa + Concurso Soul de Redação e Desenho
· 13h30 – Premiação da temporada 2013

16. ÁREA DE EQUIPE
· A organização reservará um espaço para as equipes montarem suas tendas próximo ao evento. Não é 

permitida a comercialização ou demonstração de qualquer produto durante o evento dentro das tendas e/
ou na área de equipe. A equipe que insistir em realizar venda ou exposição de produtos será retirada pela 
equipe de seguranças da organização. Não é permitido, também, a instalação de infláveis, wind flags, 
bandeiras na tenda e área externa. O local é direcionado a equipe e não à exposição de marca.

17. SINALIZAÇÃO

IMPORTANTE: As placas de MUITO PERIGOSO! DEVAGAR estarão sinalizando os “mata-burros” que são 
freqüentes na região e durante o percurso.



18. LARGADAS DOMINGO
· Alinhamento na largada: 

1. faremos o alinhamento dos 15 primeiros das categorias da CIMTB. O atleta que não estiver no 
momento da chamada poderá perder o direito de alinhamento.

2. Nas categorias SuperElite (Elite e Sub23 que correm juntas) e Elite Feminino o alinhamento será 
feito pelo comissário da UCI/CBC utilizando o tempo acumulado nos dois dias de prova.

· Caso a largada seja queimada a Direção de Prova poderá optar por abortá-la e repeti-la. Caso a largada 
seja considerada válida, mesmo com a infração, o atleta que queimar a largada será punido com uma 
parada de, no mínimo, 30 segundos e máximo de 5 (cinco) minutos na área de largada ou ter o tempo da 
punição somado ao seu tempo final de prova. A punição será definida pela Direção de Prova.

LARGADAS SAUÍPE 2013
LARGADA CATEGORIAS KM LARGADA

1 SuperElite (Elite e Sub 23) 70 8h00
Elite Feminina (15 segundos intervalo) 70 8h00

2 Júnior (CIMTB) 70 8h01
Sub 30 (CIMTB) 70 8h01

3 Sub 35 (CIMTB) 70 8h02
Sub 40 (CIMTB) 70 8h02
Sub 45 (CIMTB) 70 8h02
Sub 50 (CIMTB) 70 8h02

4 Sub 17 (CIMTB) 48 8h03
Sub 55 (CIMTB) 48 8h03
Sub 60 (CIMTB) 48 8h03
Over 60 (CIMTB) 48 8h03

5 Expert (Amadores) 48 8h04
Cadete (Amadores) 48 8h04

Veterano (Amadores) 48 8h04
Segurança Pública (Amadores) 48 8h04

 Pára-desportista (CIMTB) 48 8h04
6 Dupla Sub 60 (Amadores) 48 8h05

Dupla Sub 70 (Amadores) 48 8h05
Dupla Sub 80 (Amadores) 48 8h05
Dupla Over 81 (Amadores) 48 8h05

Dupla Mista (Amadores) 48 8h05
Feminina Sub40 (Amadores) 48 8h05
Feminina Over40 (Amadores) 48 8h05

7 Sub 15 (CIMTB) 24 8h06
Feminina Sub23 (Amadores) 24 8h06

6 Mirim* 1 8h10
* Circuito reduzido na área de largada



19. NUMERAÇÃO DOS ATLETAS E BIKES
· O atleta receberá na primeira etapa um par de números (costal e bike) que serão utilizados em todo o 

campeonato (5 etapas) obrigatoriamente;
· extravio ou perda acarretará o pagamento de R$ 10,00 para aquisição de cada numeral (R$ 20,00 o par);
· os números danificados serão trocados pela organização, sem ônus para o atleta, desde que o material 

danificado seja entregue à organização na secretaria;
· apenas a organização poderá colocar ou retirar propaganda das placas, sob pena de multa e 

desclassificação do atleta;
· a mudança na programação visual da numeração (a placa não pode ser cortada ou ter adesivos colados, 

por exemplo) obrigará o atleta a adquirir numeral novo, estando sujeito a punição ou desclassificação.

20. LACRE DA BICICLETA
· as rodas poderão ser trocadas. Portanto o lacre nelas não será necessário. A regra da UCI/CBC/FMC 

diz o seguinte: “reparo ou troca de qualquer parte da bicicleta, que não o quadro, pode ser feita”. O lacre, 
obrigatório, deverá ser colocado no conduíte de freio no quadro;

· IMPORTANTE: o atleta receberá junto com o numeral o lacre da bicicleta (quadro). Cada atleta será 
responsável por lacrar sua bicicleta (não perca o lacre pois não será fornecido outro). Lembre-se: na 
chegada faremos a conferência do lacre. O atleta que estiver sem o lacre será desclassificado 
imediatamente.

21. TORCIDA NA PISTA
 Continuaremos dando a oportunidade do público ver a maior parte da pista dentro das áreas onde 
 existem singles tracks (trilhas), desde que permitido pelos órgãos de meio ambiente. O objetivo com 
 isso é popularizar e valorizar a modalidade para que o  público possa ver mais  d e t a l h e s d o 
 mountain bike e as dificuldades que os atletas tem que enfrentar. 
 Aos atletas, pedimos que peçam aos membros de sua equipe e amigos (que conhecem a 
 modalidade) que orientem as pessoas na pista durante a competição. 
 Existem fiscais de pista para orientar e garantir o bom andamento da prova mas é preciso uma 
 vigilância constante de todos orientando as pessoas de como se comportarem. 
 Para garantir a segurança das pessoas e dos atletas a regra é básica: não andar dentro da pista 
 e quando alguém for cruzar a pista procurar fazê-lo onde tiver um fiscal de pista para ajuda-lo. 
 MUITO IMPORTANTE: não encoste, corra o lado ou ajude o atleta durante a competição. Caso isso 
 aconteça o atleta será automaticamente desclassificado (veja mais detalhes no item Apoio). 
 Em caso de alguma queda de atleta ou acidente não invada a pista na tentativa de ajudar. Sempre 
 terá por perto um fiscal ou socorrista que são as pessoas qualificadas e treinadas para ajudá-lo.
 Crianças devem estar acompanhadas dos pais ou responsáveis para orientá-los em todos os pontos 
 da pista. 
 Cachorros só serão permitidos quando conduzidos com a coleira durante toda a pista.



22. CONDUCÃO DA BIKE NO PERCURSO - SAUÍPE
Importante: em alguns trechos do percurso existe tráfego de automóveis. Os atletas devem ter atenção com 
o trânsito e trafegar somente pela direita, pois em provas de maratona é comum trafegar por vias públicas.

23. APOIO E ABASTECIMENTO AOS ATLETAS
· o apoio aos atletas será feito exclusivamente nas áreas demarcadas pela organização. O apoio realizado 

fora da área demarcada desclassifica o atleta imediatamente;
· O atleta que precisar parar sua bike na área de apoio deverá fazê-lo fora da pista por onde estão 

passando outros atletas para não atrapalhar.
· o atleta não pode acessar a área de apoio na contramão da pista mas ele pode circular dentro da área de 

apoio na área dos apoiadores, fora da pista
· o integrante da equipe de apoio não pode correr ao lado da bicicleta. O apoio se resume em entregar ao 

atleta o material permitido dando, no máximo, 2 passos. Caso isso ocorra o atleta poderá ser punido com 
advertência, ser penalizado com 1 (um) minuto no seu tempo de prova ou ser desclassificado;

· não será permitido qualquer contato físico entre apoiador e o ciclista;
· a equipe de apoio deverá credenciar os seus integrantes com a organização. Apenas as pessoas 

credenciadas poderão permanecer na área de apoio (máximo 2 pessoas por equipe e 1 por atleta);
· o apoio mecânico das equipes deve ser feito somente dentro da área de apoio. O reparo mecânico pode 

ser feito pelo atleta, pela equipe e/ou terceiros credenciados;
· o atleta pode carregar peças e ferramentas desde que não cause perigo para ele e outros competidores;
· O reparo mecânico só poderá ser feito fora da área de apoio pelo próprio atleta. Caso o apoio seja feito 

por outro atleta (entrega de ferramenta ou peça por exemplo), os dois serão desclassificados;
· comunicação na pista: não é permitido nenhum tipo de comunicação (rádio, celular, etc.) entre os atletas 

e entre atletas e equipe. O atleta que estiver se comunicando será automaticamente desclassificado;
· CATEGORIA DUPLA: é permitido apoio entre os integrantes da dupla (água, ferramentas, conserto, etc.).



24. PONTUAÇÃO CIMTB E COPA DE AMADORES.
PONTUAÇÃO Sauípe 2013
COLOCAÇÃO TODAS AS CATEGORIAS

1 80
2 70
3 60
4 55
5 50
6 45
7 40
8 35
9 30

10 25
11 20
12 19
13 18
14 17
15 16
16 15
17 14
18 13
19 12
20 10
21 8
22 6
23 4
24 2
25 1

OUTRAS CONSIDERAÇÕES SOBRE PONTUAÇÃO 
· o critério de desempate é o melhor resultado da última prova;
· a categoria Mirim não será pontuada. Todos que largarem receberão medalhas de campeão no pódio.
· atletas que forem desclassicados antes de competir as baterias finais do Sprint Eliminator não têm direito 

a pontuação, mesmo que o atleta tenha ficado com tempo para disputar as baterias finais.



25. PENALIZAÇÕES

· É obrigatório o uso de capacete, camisa com manga, bermuda/calça, sapatilha ou tênis durante a 
prova. O atleta que não estiver usando os equipamentos de segurança será desclassificado, mesmo 
durante o treinamento de sábado. Não é permitido usar fones de ouvido na pista (treino e prova);

· Serão desclassificados os atletas que: fornecerem falsas informações, praticarem manobras desleais 
com outros atletas, tiverem conduta anti-desportiva mesmo não sendo no momento da prova, 
atalharem por caminhos não permitidos ou pegar carona, trocar de bicicleta ou atleta não possuir 
pelo menos um dos números de identificação durante a prova, estar acompanhado por terceiros no 
percurso (inclusive animais de estimação), dar ou receber manutenção fora dos pontos oficiais de 
apoio, largar fora da área de sua categoria, desrespeitar membros da organização, tumultuar o trabalho 
da Organização (desde a inscrição até a premiação), não apresentar todos os comprovantes de 
passagem nos PCs de roteiro e outros previstos no regulamento da UCI, CBC ou FMC/FBC;

· É proibido o trânsito de motos, bicicletas não inscritas e/ou outros veículos de apoio no percurso da 
prova, sob pena de desclassificação do atleta acompanhado;

· Se o atleta ou sua equipe de apoio sujar os locais de parada e percurso poderá ser penalizado;

· TREINO NA PISTA: é terminante proibido o treinamento na pista do XCO fora do dia e horário oficial do 
evento que é sábado anterior às etapas das 10h00 às 17h00. O atleta que for pego treinando fora do 
horário e dia previsto poderá ser desclassificado mesmo antes da prova e terá seu nome enviado à 
Confederação e Federação Estadual de Ciclismo para a devida punição. A organização, prefeituras, 
patrocinadores e demais envolvidos no evento, não se responsabilizam por furtos, roubos, acidentes, 
atendimento médico e qualquer outro incidente ocorrido com os atletas fora do horário oficial de 
treinamento. O seguro do evento, igualmente, não cobrirá qualquer dos incidentes listados que venham a 
ocorrer fora do horário determinado, sendo única e exclusiva responsabilidade do Atleta (ou de seu 
responsável legal), qualquer prejuízo, dano físico, material  ou moral advindo da conduta ilegal. DO 
DESRESPEITO ÀS NORMAS DE TREINO: O Atleta que treinar, consentir no treino de terceiro, permitir o 
acesso da área de treino a pessoas não envolvidas no evento, direta ou indiretamente, além das sanções 
eventualmente impostas pela Confederação e Federação Estadual de Ciclismo, poderá responder 
também por perdas e danos causados a terceiros que, por consequência da conduta ilícita, venham a ter 
prejuízos, direta ou indiretamente. Igualmente, caso a conduta irregular venha a provocar qualquer atraso 
nos horários do evento, cancelamento do mesmo ou qualquer outro que venha a alterar seu cronograma 
de realização, poderá a organização pleitear o ressarcimento e/ou indenização com base na 
irregularidade da conduta do atleta (e de seu responsável).

26. PARA OS GANHADORES DAS ETAPAS NA SUPER ELITE E ELITE FEMININA
· Os atletas que forem os campeões da etapa e o líder do campeonato deverão dar suas entrevistas, 

obrigatóriamente, atrás do painel do evento instalado próximo da linha de chegada. O não 
cumprimento deste item poderá acarretar em advertência ou multa, de acordo com o comissário da 
UCI presente no evento.



27. PREMIAÇÃO - INFORMAÇÕES GERAIS
· IMPORTANTE 1: Para subir ao pódio o atleta deverá estar de uniformizado. O atleta que estiver 

descalços, de chinelo, sem camisa, não será premiado e perderá o prêmio mas não os pontos;
· IMPORTANTE 2: O atleta campeão pode levar ao podio sua bike para exposição;
· IMPORTANTE 3: O atleta que não estiver no pódio no momento da premiação perderá o prêmio 

(produto/dinheiro e medalha), porém não perderá os pontos adquiridos;
· IMPORTANTE 4: os atletas que participarem das 5 etapas ganharão medalha na última etapa;
· IMPORTANTE 5: Todos os atletas que completarem a prova ganharão medalha de participação na 

linha de chegada.

PREMIAÇÃO - CIMTB 2013
· Medalhões para os 10 primeiros de todas as categorias por etapa;
· #5 - SAUÍPE - SUPER ELITE: Para cada fase (dia de competição) prêmio em dinheiro: (1º lugar: R$ 

400,00; 2º lugar: R$ 300,00; 3º lugar: R$ 250,00; 4º lugar: R$ 200,00; 5º lugar: R$ 180,00, 6o lugar: R$ 
150,00, 7o lugar: 120,00; 8o lugar: 100,00; 9o lugar: 80,00 e 10o lugar: R$ 50,00). Para os campeões 
gerais (menor soma de tempo acumulado nas 3 fases): (1º lugar: R$ 700,00; 2º lugar: R$ 500,00; 3º 
lugar: R$ 400,00; 4º lugar: R$ 300,00; 5º lugar: R$ 250,00; 6º lugar: R$ 210,00; 7º lugar: R$ 180,00; 8º 
lugar: R$ 150,00; 9º lugar: R$ 120,00; 10º lugar: R$ 90,00, 11o ao 15o lugar R$ 60,00)

· #5 - SAUÍPE - ELITE FEMININA: Para cada fase (dia de competição) prêmio em dinheiro: (1º lugar: 
R$ 300,00; 2º lugar: R$ 200,00; 3º lugar: R$ 150,00; 4º lugar: R$ 100,00; 5º lugar: R$ 50,00). Para os 
campeões gerais (menor soma de tempo acumulado nas 3 fases): (1º lugar: R$ 600,00; 2º lugar: R$ 
450,00; 3º lugar: R$ 300,00; 4º lugar: R$ 200,00; 5º lugar: R$ 150,00; 6º lugar: R$ 100,00; 7º lugar: R$ 
90,00; 8º lugar: R$ 80,00; 9º lugar: R$ 70,00; 10º lugar: R$ 60,00)

· Produtos dos patrocinadores aos 5 primeiros das demais categorias por etapa;
· Premiação do campeonato com medalhões para os 10 primeiros colocados em todas as categorias;
· Troféu Carlos Tadeu Monteiro para campeões da Super Elite e Elite Feminina de 2013.

PREMIAÇÃO - Copa de Amadores 2013
· Medalhas para os 10 primeiros colocados e produtos dos patrocinadores aos 5 primeiros de todas as 

categorias (exceto Mirim);
· Todos os atletas inscritos na categoria Mirim receberão medalha e brindes;
· Premiação do campeonato com medalhas para os 10 primeiros colocados em todas as categorias;
· Nas etapas de Congonhas e Sauipe todos que completarem a prova ganharão medalha.



28. PARA QUEM PARTICIPAR DAS 5 ETAPAS DE 2013
· Quem participar das 5 etapas na mesma categoria ganhará , também, uma medalha de participação 

entregue na ultima etapa. 

29. RESULTADO DA PROVA E RECURSO
· Tão logo a equipe de cronometragem apure os resultados finais de cada categoria, os mesmos serão 

anunciados e afixados para avaliação dos atletas interessados;
· Recursos serão aceitos durante a prova ou até 15 minutos após a divulgação do resultado oficial. 

Passado este prazo, o mesmo será homologado pela Organização e divulgado como oficial;
· Somente serão aceitos recursos por escrito (pegar formulário na secretaria) e acompanhados de um 

depósito de R$ 100,00. Caso seja julgado procedente, o depósito será devolvido.

· Importante: Se depois da premiação houver alguma correção de resultados a organização não será 
responsável por fazer a entrega ou troca de prêmios entre os atletas.

30. REGULAMENTO
· Serão seguidos regulamentos e normas disciplinares da UCI (União Ciclística Internacional), CBC 

(Confederação Brasileira de Ciclismo) e da FMC (Federação Mineira de Ciclismo). Os mesmos estão 
disponíveis nas entidades.

31. PUBLICIDADE E DIREITO DE USO DE IMAGEM
· A prova poderá ser gravada em vídeo e/ou fotografada. Os atletas que tiverem alguma restrição ao uso 

de sua imagem deverão fazê-la por escrito antes da prova. Caso contrário, todas as imagens serão 
tidas como liberadas para qualquer tipo de uso, em qualquer data, sem qualquer compensação 
financeira, por tempo indeterminado.



32. RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
1) A organização, os hotéis, Prefeituras Municipais, UCI, CBC, FMC (Federação Mineira de Ciclismo), os 

promotores e patrocinadores não se responsabilizam por roubos/furtos e danos de equipamentos e/
ou bicicletas ou por qualquer traumatismo e/ou lesões em atletas e assistentes causados por 
acidentes durante o treinamento ou competição;

2) É obrigação de cada atleta: levar consigo toda a comida e bebida que for consumir durante a 
competição. A título de apoio suplementar, a Organização poderá fornecer água potável para cada 
atleta inscrito, em postos de controle ao longo do percurso;

3) É responsabilidade de cada participante: 
• Ter um convênio médico (para assistência/cobertura financeira em caso de acidente). As 

equipes médicas que apóiam o evento prestarão somente os primeiros socorros e 
encaminhamento do acidentado para um hospital mais próximo. Todas despesas hospitalares 
correrão por conta do acidentado;

• Zelar pela boa imagem do mountain bike e pela preservação da natureza não jogando lixo no 
percurso;

• Receber a marcação nos Controles de Passagem (marcação na placa da bike) e apresentá-
las na chegada (somente na #4 Maratona).

IMPORTANTE: Casos omissos serão julgados pela Direção de Prova e comissários responsáveis. 

A organização do evento se reserva no direito de alterar a data e local da realização das provas com 7 
dias de antecedência, como qualquer outra clausula e/ou condições do presente regulamento com 24 
horas de antecedência ficando ajustado que toda a divulgação de eventuais alterações serão feitas 
através do site oficial do evento HTTP://www.cimtb.com.br 

Para dirimir qualquer duvida oriunda do presente, fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte, MG.


